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Forældrebrev  3    februar 2018 
 
Kære forældre, 
 
Nye møbler i 1.-3. klasse 
Vi har i dag modtaget vores nye møbler, som fremover vil gavne 1.-3. klasse. Det er 4 store 
gruppeborde på hjul samt 19 nye flotte stole. Møblerne skal stå i det midterste rum. Møblerne 
åbner op for at udnytte rummet på mange forskellige måder, det er fleksible møbler, som uden 
videre kan flyttes rundt i rummet efter behov. 
 
 
Fastelavn 
Som allerede annonceret på vores hjemmeside, holder vi fastelavn mandag den 12.02.2018 i tiden 
mellem 7.45 til 12.10. Børnene kommer udklædt og vi starter dagen med at spise fælles 
morgenmad. Der skal ikke medbringes skoletaske eller madpakke denne dag. SFO holder helt 
normal åbent. Busforbindelsen mod Klappholz kører ikke 12.10, såfremt børnene ikke selv hentes 
er der mulighed for at være i SFO til kl. 13.00.  
 
 
Danskkurser 
Tirsdag den 13.02.2018 starter begge danskhold. Begynderholdet mødes fra 18:00 til 19:30 og 
fortsætterholdet mødes 19:30 til 21:00. Vi arbejder med materialet ” Vi snakkes ved ” fra Angela 
Pude (Hueber Verlag). Materialet kan også lånes på Centralbiblioteket. Undervisere er Stephanie 
Westphalen og Melanie Schlüter-Jessen. Der er stadig ledige pladser. Hold 2 arbejder med ”Vi 
snakkes ved A2”.   
 
 
Skolens hjemmeside 
Jeg vil endnu engang gøre opmærksom på skolens hjemmeside. Vi vil fremover ikke længere sende 
forældrebreve og andre informationer ud som breve i postmappen.  Vi går nu helt væk fra ”sedler i 
postmappen”. Eneste undtagelse kan være, når der sendes noget ud fra foreningerne eller noget 
hvor man skal tilmelde sig. Jeg vil derfor bede jer om, at kigge regelmæssigt på skolens 
hjemmeside og følge med i hvad der sker på skolen.  
www.satrupdanskeskole.de 
 

 

 

 

De bedste hilsener 

Melanie Schlüter-Jessen 
 

http://www.satrupdanskeskole.de/
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